
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   
ครั้งท่ี   9/2551  

วันที่  18  กันยายน  2551   
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   

............................................. 
รายนามผูมาประชุม 

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัต ิ อธิการบดี  
3 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
4 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
5 นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
6 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
8 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
9 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
10 นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                        
13 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
14 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      
15 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                    
16 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
17 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
18 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
19 อาจารยเสรี  แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
20 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ   
2 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 นายพีระศักดิ ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ   

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /…. 
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รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ  
2 นางสาวนิธิวดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  09.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ   
 

1.1 นายกสภามหาวิทยาลยั  มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดี แดศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  
นายมานพ   ดีมี     ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  
และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล    ศศิธรานุวัฒน       

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบกระเชาดอกไม  แสดงความ
ยินดี แดกรรมการสภามหาวิทยาลัย  4  ทาน  ดังน้ี   

1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
เน่ืองในโอกาสไดรับโลรางวัลทําคุณประโยชน ดานนันทนาการประจําป พ.ศ.2551  จากกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา      
2.  นายมานพ   ดีมี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 เน่ืองในโอกาสยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเชียงราย  
3.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  

เน่ืองในโอกาสไดรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 
ของคุรุสภา  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ     
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

  เน่ืองในโอกาสไดรับเลือกเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)   
ไดรับเลือกเปนรองประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย   และไดรับ
เลือกเปนประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ        

 
1.2   เรื่องแจงเพื่อทราบ /…….. 
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1.2   เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

1.2.1  การจัดงานกตเวทิตาคารวะ  “สายใยสัมพันธ” งานเชิดชูเกียรติคุณ 
     ผูเกษียณอายุราชการ  ประจําป 2551   

 

ดวยในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีผูเกษียณอายุราชการ  ซึ่งเปนขาราชการสายผูสอน  
จํานวน  6  คน ไดแก   

1.  ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย      สนสอาดจิต                     
2.  ผูชวยศาสตราจารยสุนทร       สุขไทย         
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ     ทองงามขํา             
4.  ผูชวยศาสตราจารยไพรินทร     จําลองราษฎร     
5.  ผูชวยศาสตราจารยธิดา      ธนารักษ       
6.  อาจารยวิโรจน   ย้ิมเจริญ   
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา  (มีความประสงคมาเกษียณอายุราชการ                               
     ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)                 
เพื่อเปนการรําลึกถึงคุณงามความดีท่ีท้ัง 7 ทาน ไดทุมเท และเสียสละ เพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัดงานกตเวทิตาคารวะ “สายใยสัมพันธ” งานเชิดชูเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ                    
ประจําป 2551 ในวันพุธที่  24  กันยายน  2551  เวลา 18.29 – 20.00  น.  ณ  หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ   มหาว ิทย าล ัย จ ึง ขอ เ ร ียน เช ิญคณะกรรมการสภามหาว ิทย าล ัยท ุกท าน   ร วม เป น เ ก ีย ร ติ                    
แกผูเกษียณอายุราชการ  ตามกําหนดการดังกลาว   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2.2   หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ    
 

ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน                      
2  หนวยงาน  รวมท้ังสิ้น  4 รายการ    ซึ่ง เบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติ เ รียบรอยแลว   จึงนําแจง                      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  ดังนี้     
1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

  1.1  ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ    
            จากหมวดเงินคาจางช่ัวคราว  เปนหมวดเงินคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    
            และจากรายการคาจางช่ัวคราว   เปนรายการซื้อวัสดุบริหารจัดการหลักสูตรฯ    
                          เปนเงิน   11,223 บาท    
 

 1.2   ขอเปลี่ยนแปลงรายการ /…… 
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  1.2   ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม    

         ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการคาใชจายการประชุมสําหรับ                             
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

  เปนรายการงานบริหารสํานักงานและวัสดุหองปฏิบัติการ    
  เปนเงิน  38,000 บาท    

1.3   ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ท่ีไมเขาเงื่อนไข    
  ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากงาน/โครงการพัฒนาศูนยสาธิตเครื่องมือวิจัย 

ดานพลังงานทดแทน  กิจกรรมพัฒนาศูนยสาธิตเคร่ืองมือวิจัย  ประเภทงบประมาณหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง 
เปนงาน/โครงการพัฒนาศูนยสาธิตเครื่องมือวิจัยดานพลังงานทดแทน  กิจกรรมพัฒนาศูนยสาธิต
เคร่ืองมือวิจัย  ประเภทงบประมาณคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ   
เหตุผลและความจําเปน  เพื่อดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนใชสอยวัสดุของโครงการ  
เปนเงิน  85,000 บาท  

2.  คณะเกษตรศาสตร  
  2.1  ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม  

ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม จากรายการปมน้ําขนาด 2”  สามแรง  
และปมน้ําขนาด 1 แรงคร่ึง     

   เปนรายการ  Submerse   ขนาด 2 แรง   3 เฟส   
   เปนเงิน  21,100  บาท  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  8/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 8/2551 เมื ่อวันที่                    
21  สิงหาคม   2551   จํานวน   11   หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
เรียบรอยแลว      

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   8/2551 เมือ่วันที่  21  สิงหาคม  2551  โดยใหมีการแกไข  ดังนี้  
 1)  วาระที่  3.3  ใหเพิ่มเติม “ขอสังเกต”   ทายมติท่ีท่ีประชุม   ดังน้ี  
  ขอสังเกต   ความเหมาะสมของการไปศึกษาดูงานในชวงระยะเวลาดังกลาว  

1.  เปนชวงเวลารอยตอของคณะกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒชุิดปจจุบันและชุดใหม 
2.  เปนชวงเวลาของกระบวนการสรรหาอธิการบดี  ท่ีตองมีความระมัดระวังในการดําเนินกิจการ                
     ของสภามหาวิทยาลัย  
 

 2) วาระท่ี   5.5   ดังนี้  /........ 
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 2) วาระท่ี   5.5   ดังนี้   

2.1   มติท่ีประชุมใหแกไขเปน    1. เห็นชอบ   กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
        พ.ศ.2552   และใหทดลองใชใน 1 ปงบประมาณ       
2.2 ตัดขอความในมติท่ีประชุม ขอ 2  เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรงบประมาณ คร้ังที่ 2 (รอยละ 20)  

เพื่อจัดซื้อรถตูเพิ่มเติม  ออกทั้งหมด   
2.3   เพิ่มเติมขอเสนอแนะ   ขอ 3   ในเรื่องการจัดซื้อรถตูเพิ่มเติมนั้น   มีกรรมการเสนอใหฝายบริหาร               

ของมหาวิทยาลัย  พิจารณาวาเนื่องจากสภาพรถตูของมหาวิทยาลัยนั้น มีสภาพเกาไมปลอดภัย                     
ตอการเดินทาง  ในการจัดสรรงบประมาณครั้งตอไป ควรพิจารณาจัดซื้อรถตูเพิ่มเติม   

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 

3.1 ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2551 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงแกไข            
บทนิยาม ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ใหสอดคลองกับขอบังคับฉบับปจจุบันที่ไดรับการแกไขปรับปรุง
ไปแลวน้ัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุม  โดยไดนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2551                 
มาเปนแบบอยางในการปรับปรุงแกไขและไดจัดสงขอบังคับฉบับที่แกไขแลว  ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ  ที ่เกี ่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี                      
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  เปนประธาน พิจารณาตรวจทานเบื้องตนแลว   แตเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2551                    
ไมไดกลาวถึงบทนิยามคําวา  “พนักงานราชการ”   ซึ่งเปนบุคลากรประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัย    ดังนั้น   
อธิการบดีจึงไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ใน 2 ประเด็น 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุญาต และไดลงนามขอบังคับดังกลาวแลว   เมื่อวันที่   26   สิงหาคม   2551    
ดังนี้  

 1.  ขอ 4   เพิ่มเติมบทนิยาม  คําวา   “พนักงานราชการ”   หมายความวา   พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย  
 2.   เพิ่มเติมขอความคําวา   “พนักงานราชการ”   ในขอ 8 (1)   ดังนี้     
  ขอ  8  การไดมาซึ่งรายช่ือผูเขารับการสรรหาอธิการบดี  กระทําได  2  วิธี  ดังนี้  

 (1)  โดยการเสนอชื่อ         
 ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี  ไดแก  คณาจารย 

ประจํา ขาราชการ   ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  และพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย  การเสนอชื่อผูเขารับ                    
การสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี  ใหเสนอไดไมเกินคนละ 1  ช่ือ”   
 

บัดนี้ /…… 
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บัดนี้  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ตามขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                     

วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551  เรียบรอยแลว     
เนื่องจากมีกรรมการ ไดขอหารือกรณีการเลือกประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวการประชุม             

สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 8/2551 เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2551  วาเลือกโดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย 
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ในขณะที่ 
กรรมการสรรหาทานอื่นๆ ไดมาโดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2551  จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกประธานกรรมการสรรหา
อธิการบดี อีกครั้งหนึ่งในการประชุมคร้ังนี้     

นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกผูเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหนาที่เปน
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  และขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ดําเนินการเลือกกันเอง และ
เสนอชื่อผูเหมาะสม จํานวน 1  คน  เพ่ือปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

ท่ีประชุมไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  
ไดแก  นายดิเรก   กอนกลีบ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการเลือกกันเอง และเสนอ                 
ให  นายมานพ   ดีมี  เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดังน้ี  
 1.  นายดิเรก    กอนกลีบ     ประธานกรรมการ  
 2.  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ    กาญจนกิจ   กรรมการ   
 3.  นายมานพ    ดีมี     กรรมการ  
 4.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน    แกวยัง    กรรมการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยอมร  ชูเอียด    กรรมการ 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน    กรรมการและเลขานุการ    
 

3.2 ความคืบหนาการศึกษาดูงานตางประเทศ  ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2551 ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบโปรแกรม
การศึกษาดูงานกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ณ  ตางประเทศ  โดยไดมอบหมายให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ 
พิจารณาปรับชวงเวลาและสถานที่ในการศึกษาดูงาน โดยใหเนนการศึกษาดูงาน ดานการจัดหางบประมาณการศึกษา
ทองถิ่น  ดานการวิจัย  ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และดานการบริหารมหาวิทยาลัย  นั้น  

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ    กาญจนกิจ  ขอรายงานความคืบหนาการดําเนินการ  ตามที่ไดรับมอบหมาย   
ตอสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้    
 
 

1.  โปรแกรมการศึกษาดูงาน /… 
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1.  โปรแกรมการศึกษาดูงาน ยุโรปตะวันออก  ประเทศออสเตรีย – สโลวัค – เชค – เยอรมัน   
2.  ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน   8  วัน  ระหวางวันที่  26  ตุลาคม – 2  พฤศจิกายน  2551        
3.  สถานที่ในการศึกษาดูงาน  
 3.1  University   of   Vienna    ประเทศออสเตรีย  
 3.2  การศึกษาการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ในการประเทศสาธารณรัฐเชค  
 3.3  ระบบการใชพลังงานเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ  
  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดงัน้ี  
 1.  จัดทํา CD  แนะนําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ดานสถานภาพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   
 2.  จัดทําเอกสารแนะนําสถานที่ในการศึกษาดูงาน และขอมลูอื่นที่เกี่ยวของ    
 3.  เพิ่มเติมรายช่ือ แพทยหญิงศรีวรรณา   พูลสรรพสิทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

     เปนผูเขารวมศึกษาดูงาน   ณ   ตางประเทศ 
ขอเสนอแนะ  1.  ขอใหปรับกําหนดการวันที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยขอใหพักคางคืนท่ี อิสตันบูล  1 คืน ไดหรือไม   

2.  ในวันที่ 30   ตุลาคม 2551  ศึกษาดูงาน  ณ  ครุมลอฟ   เนื่องจากปราสาทปดบริการจะใหชมเฉพาะ               
ดานนอกเทานั้น  จึงขอใหมีการปรับกําหนดการไดหรือไม   

3.   มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหมีบุคลากรประจําสํานักงาน เพื่อทําหนาที่
ประสานและดําเนินการ ตามภารกิจที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย  

 

3.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยั  วาดวย  การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ  การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณ                 
และการรองทุกข พ.ศ. 2551    

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24   กรกฎาคม  2551  ท่ีประชุม                        
ไดพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน
พิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข  
พ.ศ. 2551 โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับ ใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม  

บัดนี้  คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ 
มหาวิทยาลัย  วาดวย  การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการการสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณ และการรองทุกข  พ.ศ. 2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    
 
 

อน่ึง  ดวยมหาวิทยาลัย /….. 
 
 



 8

 
 อนึ่ง  ดวยมหาวิทยาลัยไดเคยเสนอรายงานการสอบสวนขาราชการที่ประพฤติผิดวินัยรายแรง และที่ประชุม
ไดมีมติเห็นชอบใหถอนการพิจารณา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เปนผูพิจารณา  และขณะนี้  ยังไมมีการ
ดําเนินการในการพิจารณาโทษ   ซึ่งอาจสงผลตอความเสียหายของทางราชการ   ดังนั้น   เพื่อใหการไดมา                      
ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551  จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย     

ประเด็นนําเสนอ 1.  ขอความเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา            
การลงโทษ  การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณ   และการรองทุกข                    
พ.ศ. 2551   

  2.  ขอหารือ  การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา   การลงโทษ            

การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณ และการรองทุกข  พ.ศ. 2551                   
ตามเสนอ   

  2.  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551                    
และเสนอคําสั่งแตงตั้งตอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป   

  3.  มอบหมายให  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  เปนผูพิจารณารายงานการสอบสวน
ขาราชการที่ประพฤติผิดวินัยรายแรง   

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     
 

  4.1   พิจารณา (ราง) ระเบียบและ (ราง) ประกาศ ของบัณฑติวิทยาลัย  
 

ความเปนมา ดวยเปนการเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับการเก็บเงินและการจายเงิน 
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบ 
และ  (ราง)  ประกาศที่เกี่ยวของ  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   

อนึ่ง  (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศดังกลาว ไดผานการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ในการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2551  และ                   
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 – 12  กรกฎาคม  2551         
เรียบรอยแลว   

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา  (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  จํานวน  4  ฉบับ   ดังนี้   
1.  (ราง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 
2.  (ราง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 
 
 

3.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย /……. 
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3.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2551 
4.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา     

มติที่ประชุม พิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย จํานวน  4  ฉบับ   ดังนี้  
1.  เห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 
โดยใหแกไข  ดังนี้  

1.1   ขอ 2 ใหแกไขเปน  “ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  เปนตนไป”  
1.2   ขอ  6.1.1  ใหแกไขเปน “คาตอบแทนการสอน การสอบ และการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ                                  

หรือสารนิพนธ”    
1.3   ใหตัดขอ  6.2.4  คาตอบแทนการสอน ตามขอ 6.1.1  ใหจายไดเมื่อมีการปฏิบัตินอกเวลาราชการ

เทานั้น”   ออกท้ังหมด   
2.  เห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 
โดยใหแกไข  ดังนี้  

2.1   ขอ 2 ใหแกไขเปน  “ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  เปนตนไป”  
3.  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2551  
โดยใหแกไข  ดังนี้  
 3.1   ใหแกไขการอางฐานอํานาจในบรรทัดที่  2  จากเดิม “ขอ 12 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ .......................”  

3.2   ตัดขอ 10  คาธรรมเนียมการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ   ออกทั้งหมด   
4.  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา     

มอบหมายให  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการแกไขระเบียบและประกาศ  ใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม จากนั้น เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามตอไป      

 

    4.2   พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2551    

 
 
 

มหาวิทยาลัย /…….. 
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  ภายใต                 

กรอบ    การจัดสรรงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว โดย  (ราง) งบประมาณ
รายจาย ดังกลาว   ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดตางๆ  ดังนี้  
1.  การประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองระหวางงาน / โครงการของหนวยงาน กับยุทธศาสตร 
มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพและนโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  8  กันยายน  
2551 
2.   การประชุมอธิการบดี รวมกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
เมื่อวันที่  9  กันยายน  2551     
3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่  4/2551 เมื่อวันที่  10  กันยายน  2551  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
ขอเสนอแนะ ในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณครั้งตอไป   มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึง  เรื่อง การพัฒนามาตรฐาน                         

ของหลักสูตรนิติศาสตร  การจัดทําหองแสดงความเปนมาของมหาวิทยาลัยและประวัติศาสตรทองถิ่น การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการท่ียังไมไดไปศึกษาดูงาน   ณ   ตางประเทศ   และการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

ขอสังเกต 1. ในการจัดสรรงบประมาณลงสูคณะนั้น  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากเปนอันดับ 1 แตคณะจัดสรรในเรื่องเร่ืองสําคัญและเรงดวนที่สภามหาวิทยาลัยตระหนักถึง                  
คอนขางนอย  

  2.   มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณดานการจางพนักงานสูงเปนอันดับ 1 ทําใหงบพัฒนาลดลง 
  3.   มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบรวมกันระหวางงบประมาณที่ขออนุมัติจัดสรร กับงบประมาณ                         

ท่ีใชจริง เพื่อใหเห็นภาพวาการจัดสรรงบประมาณดังกลาว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม    
 

4.3   พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551 - 2565   
 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565  ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-2565)  แลว  ซึ่ง (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอนดังกลาว  ไดผาน
การพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน ในการประชุมหารือรวมกันของหัวหนาสวนราชการ  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2550  
เรียบรอยแลว  เพื่อใหเปนไปตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ 15 (ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา)  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565             
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

แตเนื่องจากจะมีการประชุมเพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน ในวันที่  23  กันยายน 2551 ใหเปนไป                  
ในทิศทางเดียวกัน ตามขอตกลงของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยจึงขอถอนการพิจารณา                        
(ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551-2565  ออกไปกอน  

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ถอนการพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผูสอน พ.ศ.2551 - 2565   
 

4.4  ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  /....... 
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4.4  ขออนุมตัิปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551    
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม คร้ังที่  7/2551  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2551  โดยมีมติ
เห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนทั้งสิ้น  5 คน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551  จํานวน  5  คน  ดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี  
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  3 คน  
  สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน  2 คน  
มติทีป่ระชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551  จํานวน  5  คน  ตามเสนอ  
 

  4.5  พิจารณา (ราง)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกลาว มีหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสูระดับสากล 
ตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

บัดนี้   คณะกรรมการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันสูสากล  ไดดํ า เนินการจัดทํ า  (ร าง)                         
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรียบรอยแลว โดย (ราง) แผนยุทธศาสตรดังกลาว ได
ผานการพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองตน  จากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6/2551  เมื่อวันท่ี  19  
สิงหาคม  2551  เรียบรอยแลว  โดยมีเนื้อหา ประกอบดวย  
1.  วิสัยทัศนการพัฒนาวิชาการ    2.  พันธกิจการพัฒนาวิชาการ  และ  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการสูสากล 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตามเสนอ  
ขอสังเกต 1.  ควรมีการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต กอนสําเร็จการศึกษา  
  2.  เพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนักศึกษาและบุคลากร กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  
  3.  ควรจัดหลักสูตรดานการดูแลและสงเสริมผูสูงอายุ  

4.  ควรคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอทองถิ่น  เชน  การเกษตร ฯลฯ  
 

    4.6   พิจารณา (ราง) หลักสูตรปรับปรุง  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2551  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2551  ท่ีประชุมไดพิจารณา(ราง) 
หลักสูตรปรับปรุง ของมหาวิทยาลัย จํานวน  3  หลักสูตร เรียบรอยแลว จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

 
 

ประเด็นนําเสนอ  /…….. 
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ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ  หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย   จํานวน  3  หลักสูตร  ดังนี้  

1.  (ราง)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
2.  (ราง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
3.  (ราง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย   จํานวน  3  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้   
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
3.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

 

    4.7   การติดตามผลการปฏิบัติงานของรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
          สารสนเทศ   

 

ความเปนมา จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมคร้ังที่ 12/2550  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2550 ท่ีประชุมไดมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งใหนายพิสุทธิ์  ศรีจันทร ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป  บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2551  และคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแลว   
โดยรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลในสํานักและผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนขอมูลประกอบการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ในชวงระยะเวลา 6 เดือน   คณะกรรมการฯ  จึงขอรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    

ท่ีประชุมไดพิจารณาเอกสารรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ                 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ แตงต้ังใหนายพิสุทธิ์  ศรีจันทร   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 

  4.8   การคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย                                            
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551  ในคราวการประชุมครั้งท่ี 8/2551  เมื่อวันที่  21สิงหาคม   2551  

ในขอ  5 ของขอบังคับ  ได กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตง ต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                      
ในมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย   

 
 

(1)  อธิการบดี /........ 
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  (1)  อธิการบดี เปนประธาน 
  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึง่เลือกกันเอง 2 คน     เปนกรรมการ 
  (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน    เปนกรรมการ 
  (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน   เปนกรรมการ  
  (5)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     เปนกรรมการ  
  (6)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี      เปนกรรมการและเลขานุการ     
        และผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ     

 เพื่อใหการไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย   (2) (3) และ (4) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 จึงขอหารือสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ     

มติที่ประชุม มอบหมายให  มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                   
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551                    
และเสนอคําสั่งแตงตั้งตอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป        

 

ระเบียบวาระที่   5   เรื่องอื่นๆ    
 

5.1  กรอบการสรรหาอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ        
  

นายดิเรก    กอนกลีบ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒ ิ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี                                
ขอเสนอกรอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ใหท่ีประชุมไดรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้  

วันที่  19  กันยายน  2551  ประกาศขัน้ตอน  วิธีการ และประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอชือ่  
วันที่  22  กันยายน – 9 ตุลาคม 2551 รับสมัครและรับการเสนอชือ่  
วันที่  10 – 12  ตุลาคม 2551 รวบรวมขอมูลผูสมัคร ผูไดรับการเสนอชือ่ และตรวจสอบคณุสมบัติ

ผูสมัครและผูไดรับการเสนอชือ่  
วันที่  13  ตุลาคม  2551  ดําเนินการทาบทาม  
วันที่  14 – 15 ตุลาคม 2551 เสนอวิสัยทัศน ตอกรรมการสรรหา และประชาคม  
วันที่  20  ตุลาคม 2551 กรรมการสรรหาฯ เสนอบญัชีรายช่ือตอสภามหาวิทยาลัย  

ผูตอบรับการทาบทาม เสนอวิสยัทัศน ตอสภามหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้  ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี  ขอเชิญคณะกรรมการสรรหาฯ  ประชุมพรอมกันหลังจากเสร็จสิ้น

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้     
มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบตามเสนอ    

   
 

5.2  กําหนดการประชุม /……. 
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5.2   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  10/2551    
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คร้ังที่ 10/2551  
ในวันจันทรท่ี  20  ตุลาคม   2551   เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
 

ปดประชุม เวลา  13.00  น.  
 
 
 

                              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 


